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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön 
yhteydessä toimiva itsenäinen 
valtionapuviranomainen, joka hallinnoi 
Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin 
kohdistuvia avustuksia. 



STM:n Suomi100-
avustusohjelmat 

• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toteutti ylimääräisen 
Suomi100 -avustushaun sosiaali- ja terveysalalla toimiville 
järjestöille kolmeen uuteen avustusohjelmaan 

• Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden 
vähentämiseksi (toiminnan kohteena koko perhe) 

• Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten 
toimintakyvyn parantamiseksi 

• Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma 
yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä 

• Avustusohjelmat rahoitetaan ennen rahapeliyhteisöjen 
yhdistämistä muodostuneista jakamatta jääneistä pelituotoista.  

• Ohjelmiin kohdennettava kokonaisrahoitus vuosina 2017–2020 on 
arviolta 36–40 miljoonaa euroa.  
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STEA:n avustusehdotus 
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma 

• Maakunnalliset hankkeet yhteistyörakenteen vahvistamiseksi 
• vahvistetaan järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä kuntien 

ja maakuntien kanssa  
• kokonaisuuteen saatiin yht. 46 hakemusta, ja avustusta 

ehdotetaan 17 maakunnalliselle hankkeelle ja yhdelle 
koordinaatiohankkeelle 

• Digitalisaatiota tukevat hankkeet 
• Ohjelmassa kokeillaan ja hyödynnetään digitaalisia keinoja, 

joissa kehitetään uusia ratkaisuja järjestö- ja kansalaistoimintaan 
sekä luodaan uusia auttamismuotoja järjestötoimintaan 

• kokonaisuuteen saatiin 66 hakemusta, ja avustusta ehdotetaan 7 
hankkeelle 

• Ohjelman koordinaatiohanketta ehdotetaan Soste Suomen sosiaali ja 
terveys ry:lle. 

• Yhteensä hankkeita tullaan avustamaan vuosien 2017–2020 aikana 
enintään noin 14,5 miljoonalla eurolla.  

• Tästä noin 11 M€ kohdentuu maakunnallisiin hankkeisiin ja noin 3,5 
M€ digitalisaatiota tukeviin hankkeisiin. 
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden 
neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston 
lausunto 31.5.2017 - poimintoja 

• Arviointi- ja avustusjaoston lausunnon mukaan Suomi 100- 
avustusohjelmiin STEAn avustusehdotuksessa ehdotetut 
hankkeet vastaavat käynnistettäville ohjelmille sosiaali- ja 
terveysministeriön etukäteen asettamia tavoitteita. 

• Jaosto kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

• Arviointi- ja avustusjaosto esittää, että järjestöt ottaisivat 
huomioon rekrytoinneissaan toimintaympäristön muutokset 
sekä työtehtävien vaatiman asiantuntijuuden. Osaaminen 
korostuu erityisesti Järjestö 2.0 -avustusohjelmassa. 

• Valtakunnallisessa Järjestö 2.0 -koordinaatiohankkeessa tulee 
kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin ja kykyyn 
ennakkoluulottomasti etsiä uusia osallistumisen, 
vaikuttamisen ja innovaatiotoiminnan rooleja järjestöille. 
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden 
neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston 
lausunto 31.5.2017 - poimintoja 

• Lisäksi arviointi- ja avustusjaosto pitää tärkeänä kiinnittää 
tulevaisuudessa enemmän huomiota seuraaviin asioihin:  

 

• Pienten, pääosin paikallisten yhdistysten toimintaa ja 
uudenmuotoista kansalaistoimintaa pitäisi pystyä tukemaan 
nykyistä paremmin kokeilukulttuurin hengessä.  

• että STEA kehittää keinoja, joilla myös eri puolilla Suomea 
toimivat, keskusjärjestöihin kuulumattomat sosiaali- ja 
terveysalan yhdistykset voisivat jatkossa päästä STEA-
avustamisen piiriin. 
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Järjestöt ja sote- ja 
maakuntauudistus 

• STEA-avustukset jatkossakin vain yleishyödylliseen toimintaan 

• Kukaan ei tiedä varmuudella, mikä/millainen on tilanne 2019 

• Yhteistyöllä parempia tuloksia - julkinen, yksityinen ja kolmas 
sektori 

• Ei radikaaleja tulkintoja etukäteen  

• Tulos- ja tappiovastuu, kilpailutilanne, riskit ja osaamisvaatimukset 

• STEA ei paikkaa mahdollisia tappioita palvelutoiminnassa tai 
kuntien järjestöavustusten leikkauksia  2.0-ohjelman rooli!  

• Ei yhtiöittämispakkoa STEA:n näkökulmasta, vaikka joskus se 
saattaakin olla perusteltua 
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Muuta huomioitavaa 

• STEA-avustusten määrä jatkossa todennäköisesti kasvamassa 

• Mahdollinen ylimääräinen haku keväällä 2018 

• Ei käynnissä ns. arpajaislain II-vaihetta 

• Avoimuus, läpinäkyvyys, vaikuttavuus, avustusten hakijoiden 
tasapuolinen kohtelu ja hyvä hallintotapa 
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KIITOS! 
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